
 

 

 مقدمه

ای است كه  محدوده اشتراک محدوده. این خدمت بمنظور برقراری جریان گاز ملک مورد تقاضا می باشد

مشاورین ذیصالح، برای تأمين گاز مورد نياز مشترک در / طبق نقشه تأیيد شده سازمان نظام مهندسی

قراردادی كه فی مابين شركت و متقاضی منعقد می گردد، جریان  گاز نظر گرفته شده است و با امضاء 

 .دایر خواهد شد

 

 هدف

پوند بر اینچ مربع یک چهارم   بيش ازكه از گاز طبيعی با فشار  متقاضيان گاز طبيعیارائه خدمات به 

 .متر مكعب در ساعت باشد 011 بيشتر از آنهااستفاده و حداكثر مصرف ساعتی مورد تقاضای 

 

 مسئولیت

گياز اسيتان متناسيب بيا ترفييت ميورد        پس از عقد پيمان فروش گاز طبيعيی  از طيرف شيركت    گازطبيعی

 . تحویل خواهد شدمتقاضی به  درخواست

 تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی 

 :متقاضی با ارائه مدارک الزم از جمله 

 مهندسی كشی ساختمان از سازمان نظام تأیيدیه لوله

 قرارداد و پيمان فروش گاز طبيعی مشتركين جزء فرم

 (شناسنامه، كارت ملی)مدارک متقاضی حقيقی 

 (شناسه ملی، شماره اقتصادی)مدارک متقاضی حقيقی 

 سند مالكيت

 پروانه ساختمانی

 قبض و كد پستی همسایه مجاور

 بط در خصوص تعيين نوع تعرفهیرهای ذ تأیيدیه سازمان

 .اشتراک پذیری را ارئه می نمایددرخواست خود در خصوص 

ایستگاه اندازه گيری وتقليل  فشار درمكان /  تامين زمين وآماده سازی محل نصب رگوالتور وكنتور 

 .مشترک ميباشد/مناسب مورد تایيد شركت برعهده متقاضی 



 

قرر نياز چنانچه مشترک به علت توسعه یا علل دیگر به گازطبيعی با مقادیر ویا فشاری بيش از ميزان م

داشته باشدمكلف است قبل از هرگونه اقدامی درخواست خود را به شركت منعكس نماید وشركت پس از 

 .مطالعه نسبت به امكان افزایش مقدار یا فشار مورد نياز ، تصميم خود را به مشترک اعالم خواهد نمود

درمييزان هزینه برقراری  هرگونه تجدید نظری كه از طرف شركت به تناسب افزایش حجم ویا فشار گياز

انشعاب، هزینه خدمات مستمر ثابت ماهيانه ، وسایر هزینه ها به عمل آید برای  مشترک  الزم االجرا 

 .خواهد بود

درصورتيكه ميزان مصرف گاز به وسيله مشترک بدون جلب موافقت قبلی شركت از حد مجازمقرر درماده 

كتابچه مقررات و  "گاز مصرفی مربوطه را بر اساس یک تجاوز نماید، مشترک موتف خواهد بود بهای

پرداخت نماید و چنانچه پس از اخطار كتبی شركت مبنی بر خودداری از  "شرایط استفاده از گاز طبيعی

مصرف بيشتر از حد مجاز مجدداً مبادرت به مصرف اضافه بر ميزان مقرر نماید ، شركت حق خواهد 

شركت هيچگونه مسئوليتی از نظر عواقب و . ترک  را قطع نمایدداشت بدون اخطار كتبی جریان گاز مش

بدیهی است تشخيص .آثيار قطييع گاز نداشته و مشترک نيز حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید

 .عدم رعایت ماده یک منحصراً به عهده شركت است

بر طبق ( دازنقطه تحویل بع) مشترک تعهد می نماید كه كليه تاسيسات وتجهيزات مربوط به خود را 

مقررات واستيانداردها با رعایت كامل اصيول ایمنی و از جمله مقررات ملی ساختمان ایجاد و نگهداری 

نماید و چنانچه به دليل قصور و كوتاهی وی ، در این موارد به ملک وتاسيسات مربوطه و افراد ساكن 

 . ندارد تعهدی هيچگونه شركتو بوده مشترک عهده به آن جبران گردد وارد خسارتی. …و

استفاده از تجهيزات ایمنی الزم برای مصارف گرمایشی واحدهای اداری، مسكونی /بودار نمودن: تبصره 

واقع در ملک مشتركينی كه گاز تحویلی به ایشان به علت نوع نياز بودار نمی باشد بعهده مشترک می ... و 

 باشد 

خدمات مستمر و سایر هزینه های متعلقه اعالم شده را طبق  مشترک مكلف است بهای گاز مصرفی، هزینه

در صورتيكه .  در مهلت تعيين شده در صورتحساب پرداخت نماید "تعرفه های فروش گاز طبيعی"

مشترک وجه صورتحساب را درمهلت تعيين شده پرداخت ننماید شركت مجاز است جریان گاز را قطع 

 .نماید

 .يات و عوارضی كه به مصرف گاز تعلق گيرد به عهده مشترک خواهد بودپرداخت هر گونه مال:  0تبصره 

 .پرداخت هرگونه وجوه تكليفی ناشی از مصوبات قانونی به عهده مشترک می باشد:  2تبصره 

درصورت فروش ویا انتقال ملک به اشخاص دیگر اعم ازحقيقی یا حقوقی مشترک  ملزم است اشتراک (  ه

 . و انشعاب گاز را به خریدار منتقل نماید

توسط شركت "مقررات وتعرفه های فروش گازطبيعی"هرگونه تغيير كه پس از انعقاد این پيمان در( و

 .بودایجاد گردد برای مشترک الزم االجرا خواهد 



 

مشترک متعهد است كه درصورت فسخ پيمان یا انقضاء مدت آن كليه صورتحسابهای مربوطه را تا ( ز

درصورتيكه مشترک از تصفيه حساب . تاریخ فسخ ویا انقضاء مدت پيمان با شركت تصفيه نماید 

مربوطه خودداری نماید شركت از طریق مراجع ذیصالح جهت استيفای اصل طلب خود به اضافه خسارات 

 .اقدام خواهد نمود "مقررات وشرایط استفاده از گازطبيعی"منجمله هزینه قطع و وصل وفق 

نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تامين گاز طبيعی مورد درخواست متقاضی بوده، هيچگونه 

وليت شركت از هرگونه مسئ. حقی برای مشترک ایجاد ننموده و دليلی بر مالكيت مشترک نمی باشد 

كيفری، حقوقی و اداری در قبال دعاوی و ادعاهای احتمالی كه از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی در 

مراجع قضایی و انتظامی و اداری كشور اقامه گردد مبری بوده و مسئوليت پاسخگویی به عهده مشترک یا 

 .قائم مقام قانونی ایشان خواهد بود و شركت دراین زمينه مسئوليتی نخواهد داشت

 

 ها و پرداختها هزینه

 :گردد  بر اساس فرمولهای ذیل محاسبه می هزینه های گازرسانی متقاضيان عمده

 پوند بر اینچ مربع  0111به  0111 و 251به  251 ، 01به   01 ، 2به  01ایستگاههای  

 

 

 

 پوند بر اینچ مربع 01 به 251ایستگاههای 

 

 
 

 پوند بر اینچ مربع  251به  0111و  01به  0111ایستگاههای 

 

 
 

ازخطوط انتقال انشيعاب ميی گيرنيد بيه عهيده متقاضيی        "مستقالایستگاه تقليل فشار متقاضيان صنعتی كه 

 : گردد بوده و هزینه ایستگاه اندازه گيری آن بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت می

 
 

تامين زمين مورد نياز ایستگاه اندازه گيری مستقل از زمين ایستگاه تقليل فشار با درب خروجی مشرف به 

 .سازی محل نصب ایستگاه اندازه گيری بر عهده متقاضی خواهد بود معبر عمومی و آماده

(a ×  (ایستگاه ظرفیت  + b1 +  از هزینه خط اختصاصی متقاضیسهم  

(a   ×  (ایستگاه ظرفیت  + b2 +  از هزینه خط اختصاصی متقاضیسهم  

(a   ×  (ایستگاه ظرفیت  + b3 +  از هزینه خط اختصاصی متقاضیسهم  

a ×  (ظرفیت ایستگاه) 



 

در مواردی كه با درخواست متقاضی تهيه و نصب ایسيتگاه انيدازه گييری مطيابق اسيتانداردها و ضيوابط       

ی مشترک قرار گرفته و تحویل شركت گردد، هزینيه برقيرار  / مربوطه با تأیيد شركت راساً بعهده متقاضی 

 . تخفيف محاسبه می گردد% 25انشعاب گاز طبيعی با 

هزینه برقراری انشعاب آن دسته از مشتركينی كه تحت عنوان انشعاب آزاد در گذشته مشترک گردیيده انيد   

با توجه به تعرفه هزینه برقراری انشعاب مربوطه در تياریخ  "ایستگاه مبلغی ثابت / متناسب با ترفيت كنتور

زینه خدمات مستمر ثابت ماهيانه اضيافه شيده و طيی صورتحسيابهای هير دوره قرائيت       به ه "انعقاد پيمان

 .كنتور از مشترک اخذ می گردد

 بيا  مشيترک  درخواسيت  صيورت  در یعياد  مشترک به جهت تبدیل این گروه از مشتركين موجود: تبصره 

هزینيه   صورتحسياب  نياولي  صدور تاریخ به مربوط های تعرفه اساس بر انشعاب برقراری  هزینه پرداخت

 ميی  بالميانع  آزاد انشيعاب  بابيت  صيادره  صورتحسيابهای  به مربوط حساب مفاصا ارائه و خدمات مستمر

 . باشد

 :  سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی برابر است با:  0توضيح 

 

 

 

، 0C ایستگاه گاز مشترک مطابق جدول ذیل به ترتيب برابير  / برای ترفيت كنتور  Cعدد ثابت :   2توضيح 

2C ،3C  4وC باشد می . 

 

 

 

 

 

 Cضرایب : جدول شماره دو
 

 ایستگاه مشترک/ ترفيت كنتور Cضرایب 

C1 5111 متر مكعب در ساعت و كمتر 

C2  ساعتمتر مكعب در  01111لغایت   5111بيش از 

C3  متر مكعب در ساعت  31111لغایت   01111بيش از 

C4  متر مكعب در ساعت 31111بيش از 

 

 Cعدد ثابت  ×( اختصاصی به اینچ لوله قطر خط  )  ×( طول خط لوله اختصاصی به متر ) 



 

بهره برداری از خطوط اختصاصی موجود تا حد ترفيت خط بيرای متقاضييان جدیيد بالميانع     :    3توضيح 

 بوده مشروط به آنكه قدرالسهم هزینه خيط اختصاصيی منشيعب از خيط اختصاصيی موجيود محاسيبه و       

 .دریافت گردد

توسط هيئيت ميدیره شيركت مليی گياز ایيران        4cو  a ،0b ،2b ،3b ،0c ،2c ، 3cاعداد ثابت  :   4توضيح 

 .ابالغ می گردد

 

 دوره عملکرد

 .قرارداد فوق گاز طبيعی به درخواست مشترک قابل خاتمه خواهد بود

 :به یكی از الیل جریان گاز مشترک چنانچههمچنين 

 حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعيين شدهعدم پرداخت صورت  -أ 

تشيخيص    بيا قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گياز طبيعيی و تعهيدات خيود      -ب 

 و سایر مراجع ذیصالح شركت

 مصرف غير مجاز  یا هر گونه دستكاری دستگاهها و تجهيزات متعلق به شركت -ج 

 عدم  امكان قرائت كنتور در دو دوره متوالی  -د 

 صدور حكم  -ه 

 از سوی مراجع قانونی -و 

 (ایستگاه / كنتور) ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه گيری  -ز 

 و موارد مشابه در صورت عدم وجود معترض( 2.3.2)حسب درخواست مشترک بر اساس بند   -ح 

قانونی رأساً مبادرت به تغيير كياربری نمایيد،    درصورتيكه مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل -ط 

شركت موتف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع كند و وصل مجدد آن منوط به ارائيه  

 .مدارک مثبته با نوع كاربری جدید و عندالزوم ارائه تائيدیه سيستم لوله كشی خواهد بود

شترک برای تصيفيه حسياب صيورت نگييرد كنتيور و      گردیده و اقدامی از طرف م ماه مداوم قطع  02بمدت 

  .ایستگاه متعلق به شركت جمع آوری و قرارداد منعقده فسخ می گردد/رگوالتور

 

 

 

 

 

 خاتمه توافقنامه

 : اقاله

مشيتركين  ایستگاه و خط اختصاصی / چنانچه كنتور و رگوالتوربرای اقاله صورت درخواست  مشترک  در

پس ازكسرهزینه هيای اقيدامات انجيام شيده ميورد تایييد شيركت ميابقی هزینيه           نگردیده باشد اجرا/نصب



 

هزینيه  % 51برقراری انشعاب مسترد می گردد ودر صورتی كه تجهييزات مزبورنصيب شيده باشيد صيرفاً      

  حسياب و تحویيل تجهييزات منصيوبه بيه      تصيفيه پيس از   براساس نير  روز محاسيبه و  برقراری انشعاب 

 .شركت مسترد خواهد شد

 .گردد در صورت اجرای خط اختصاصی سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مسترد نمی :0 رهتبص

چنانچه ملک مشترک در مسير طرحهای عمرانيی واقيع و منجير بيه فسيخ قيرارداد گيردد هزینيه         : 2 تبصره

 .برقراری انشعاب بر اساس بند فوق مسترد خواهد شد

چنانچه بعللی كه رفع آن از حيطه اختيار شركت خارج باشد اجرای موضوع پيميان گياز طبيعيی     : 3 تبصره

“ وجوهی را كه از متقاضی بابيت هزینيه برقيراری انشيعاب دریافيت نميوده اسيت عينيا         عملی نشود شركت

 . مسترد خواهد نمود

ی تغييير شيماره اشيتراک    چنانچه به دليل تخریب و نوسازی و یا تفكيک و تجميع ضرورتی بيرا :  4 تبصره

وجود داشته باشد، با واگذاری شماره اشتراک جدید تا حد ترفيت اشتراک قبليی هزینيه برقيراری اشيتراک     

 .دریافت نمی گردد

 :فسخ قرارداد

 :یكی از موادبر اساس  جریان گاز مشترک چنانچه

 عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعيين شده -أ 

تشيخيص    بيا شترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گياز طبيعيی و تعهيدات خيود     قصور م -ب 

 و سایر مراجع ذیصالح شركت

 مصرف غير مجاز  یا هر گونه دستكاری دستگاهها و تجهيزات متعلق به شركت -ج 

 عدم  امكان قرائت كنتور در دو دوره متوالی  -د 

 صدور حكم  -ه 

 از سوی مراجع قانونی -و 

 (ایستگاه / كنتور) بازدید و قرائت وسایل اندازه گيری ممانعت مشترک از  -ز 

و مجموعه مقيررات و شيرایط اسيتفاده از گياز طبيعيی      ( 2.3.2)حسب درخواست مشترک بر اساس بند   -ح 

 موارد مشابه در صورت عدم وجود معترض

درصورتيكه مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قانونی رأساً مبادرت به تغيير كياربری نمایيد،    -ط 

ركت موتف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع كند و وصل مجدد آن منوط به ارائيه ميدارک   ش

 .مثبته با نوع كاربری جدید و عندالزوم ارائه تائيدیه سيستم لوله كشی خواهد بود

گردیده و اقدامی از طرف مشترک برای تصيفيه حسياب صيورت نگييرد كنتيور و       ماه مداوم قطع  02بمدت 

هزینيه  % 51در این صورت  .ایستگاه متعلق به شركت جمع آوری و قرارداد منعقده فسخ می گردد/توررگوال

  حسياب و تحویيل تجهييزات منصيوبه بيه      تصيفيه پيس از   براساس نير  روز محاسيبه و   برقراری انشعاب

 .مسترد خواهد شد  ،شركت

 .گردد سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مسترد نمی ،در صورت اجرای خط اختصاصی:  تبصره



 

مبلي  قابيل اسيترداد    بيا  مشتركی كه ميزان بدهی كمتر و یا برابر از در صورت عدم امكان وصول مطالبات 

از پيس   مياه  0داشته باشيد، حيداكثر   مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبيعی  (2,5) مندرج در بند

شيده تلقيی و    تصيفيه آن اشيتراک   مربوطيه مذكور با تایيد هيئت مدیره شيركت   تجهيزاتآوری  تاریخ جمع

 .حذف آن از سيستم مكانيزه بالمانع می باشد 

 در صييورتی كييه مطالبييات شييركت از مشييترک بيشييتر از ميييزان مبليي  قابييل اسييترداد طبييق بنييد :  تبصييره

باشد شركت جهت وصول مابه التفياوت مطالبيات   مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبيعی  (2,5)  

 .نماید  از طریق مراجع ذیصالح قانونی پيگيری می

 از یيا  و نيایيد  بير  كيالً  یيا  و بعضياً  طبيعيی  گياز  فيروش  پيمان در مندرج تعهدات از مشترک كه صورتی در

ف ورزد  شركت مراتيب را كتبياً بيه وی    تخل   "پيمان الینفک جزء" طبيعی گاز از استفاده شرایط و مقررات

روز پس از تاریخ اخطار به تعهدات مذكور عميل ننمایيد    01چنانچه مشترک ترف مدّت . اخطار خواهد نمود

شركت بدون انجام تشریفات دیگری درصورتيكه جریان گاز برقرار باشد پس از قطع آن، عنيدالزوم پيميان   

تشخيص عدم رعایت مقررات شركت از طرف مشترک یا تخليف او از اجيرای شيرایط    . اهد نمودرا فسخ خو

 . پيمان با شركت است

پيمان فروش گاز طبيعيی فسيخ   / در مواردی كه به موجب اجرای این بند  جریان گاز مشترک قطع :  تبصره

ارائه ضمانت بانكی معادل عقد پيمان مجدد با متقاضی منوط به تصفيه حساب و /وصل جریان گاز "گردد، 

 .توسط مشترک می باشد "بهای گاز مصرفی یكماه آخرین روزهای مصرف قبل از قطع جریان گاز


